UTVECKLINGSPLAN

RESELE

framtidsbygden längs älven
VY

Reselebygden framtidsbygden längs älven
Resele har gjort sig känd för att ha ett stort engagemang för utveckling av sin bygd. Med facit i hand kan
man konstatera att arbetet gjort skillnad och många nya barnfamiljer har hittat en attraktiv fastighet för
ett permanentboende. Under de senaste 10 åren har så många som 25 unga familjer flyttat in, vilket byggt
skolans elevunderlag och räddat den från nedläggning.
Skolan ligger vackert belägen, nära skog och vatten, vilket gör att undervisningen ofta sker ute i naturen.
Skolan som också inrymmer kommunens bibliotek, är Reseles stolthet och den byggdes tack vare stort
lokalt engagemang.
Föreningslivet
Ett rikt föreningsliv är också en bidragande orsak till Reseles utveckling. Idrottsföreningen med nästan 300
medlemmar äger och driver anläggningen Resele Sport & Motion med sporthall, samlingslokal, stugby
samt utomhusbanor för tennis och boule. Föreningen driver även elljusspår och friluftsbad.
Hembygdsföreningen med ungefär samma medlemsantal som idrottsföreningen har en livaktig verksamhet och ett varierat utbud under hela året. Under sommaren hålls hembygdsgården öppen för servering
och loppis. Föreningen har också en skvaltkvarn, naturstig, övernattningsstuga samt en bagarstuga för
uthyrning.
Andra söndagen i juli hålls Reseledagen med bl.a marknad, kamsservering och underhållning.
Smyrnaförsamlingen i byn driver bl.a en barn- och ungdomsverksamhet och Fiskevårdsföreningen arrangerar vinterns pimpeltävlingar bland mycket annat. I byn finns även en aktiv skoterklubb som bl.a arrangerar utflykter under skotersäsongen.
Reselebygdens byalag har en bred verksamhet med syftet att utveckla bygden. deras samhällsengagemang
har varit framgångsrikt och har resulterat i att de kunnat bevara skolan i byn. En annan viktig uppgift är
att bevaka förslag och beslut som berör Resele.
Dessutom anordnar de bl.a julmarknad och cykelloppet Broarna Runt.
Företagsamhet
Företagandet i Resele domineras av småföretag där det främst är enmansföretag bestående av hantverkare
inom olika branscher. Det största företaget är Resele Skog med ett 20-tal anställda. Bygden har även lyckats behålla sin affär som varit hotad vid några tillfällen. Att kunna förse byborna med dagligvaror är en
prioriterad uppgift för de boende i Resele. Bensinmacken drivs som en ekonomisk förening där de flesta
är medlemmar/ägare.
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Styrkor:
• Bra läge geografiskt, enkelt att pendla
• Bra marknadsföring
• Duktiga föreningar			
• Vackra nipor
• Trevliga innevånare			
• Resele – bra varumärke
• Naturen, lugnet			
• Lätt att engagera nyinflyttade
• Bra jakt och fiskemarker
• Många nyinflyttade
• God samhörighet som kan utvecklas
• Bra samlingslokaler
• Stor sporthall		
• Bibliotek
• Många företag			
• Fiber
• Lokalt engagemang			
• Affär
• Skola F-6
• Förskola
• Badplats				
• Sommarboende
• Elljusspår
• Framåtanda
• Stolthet
• Gott värdskap

Möjligheter:
• Utveckla småskalig turism			
• Större event
• Gång och cykelvägar			
• Stärka föreningarna
• Ökat samarbete			
• Synas mer i media
• Ökad inflyttning			
• Naturupplevelser			
• Idrottsaktiviteter			
• Utveckla badplatsen			
• Fiske och jaktmöjligheter
• Attraktivt trygghetsboende
• Vandringsleder		
• Lokalt engagemang			
• Större köptrohet

Hot:
• Sommarboende			
• Svårt att finansiera byggnationer
• Minskad handel och företagsamhet
• Minskad tillväxt			
• Skolan läggs ner			
• Affären läggs ner			
• Unga familjer har ej någon bostad
• Ökade drivmedelskostnader
• Utflyttning

Svagheter:
• Sommarboende i permanenthus
• Svårt att hitta lediga hus		
• Många jobbar utanför byn		
• Dåliga bussförbindelser		
• Hemmablinda

VISION
Utveckla bygden till en plats där vi kan leva ett tryggt och bra liv utan oro för framtiden. Det innebär att vi ska uppnå
ett befolkningsunderlag som kan ”bära” den vardagliga servicen i form av bl.a förskola/skola, kommunikationer, fritidsverksamhet och övrig samhällsservice som är självskriven i ett komplett samhälle. Vi ska också ha arbetsplatser,
butiker, bostäder och övrigt som innebär att bygden minskar sitt behov av att resa till arbetsplatsen, service och
kulturutbud. Vi blir en attraktiv bygd att bo i med det småskaliga samhällets fördelar och undviker de stora städernas
nackdelar. Då kommer också bygden att överleva i 1000 år av egen kraft.

Målsättning-2023
• Innegym.
• Engagera ungdomar i blandade aktiviteter.
• Utveckla småskalig turism.
• Rusta upp elljusspåret + kortare
lättåkt slinga.
• Erbjuda såväl sommar som
vinteraktiviteter.
• Utveckla ett cykelevenemang.
• Utveckla samarbetet med
närliggande byar.
• Lånemöjligheter för bostadsbyggande.
• Uppmuntra ungdomar att starta
egna företag.
• Inflyttningskampanj.
• Inspirationsseminarier.
• Behålla macken.
• Samordna tappningen av älven.

Målsättning -2026
• Vandringsled 15-30 km.
• Större event för minst 500
personer.
• Ett e-handelsföretag etablerat.
• Öka antalet distansarbetsplatser.
• Etablerat ett centrum för turister
• Idrotts- och fritidsevenemang.
• Skapa ”Gnosjöanda”.
• Ny bro över älven för tung trafik.

Här möts tre älvar
mellan kust och fjäll.
Från Resele
når du havet på 1 timme
och fjällen på 2 timmar.

Kiruna

Det finns 22 levande byar
i Resele socken i centrum
av Sollefteå kommun –
mitt i Ångermanland
mitt i Sverige.

Umeå

I Resele bor
det i dagsläget
545 innevånare.

RESELE
Östersund

Det finns
närmare 100
företag med
F-skatt.

Resele byalag samarbetar med övrigt
föreningsliv
för att utveckla bygden.
Arbetsgrupperna för
rastplatser, inflyttning
och informationsbladet
Reselenytt är de mest
aktiva.

Sundsvall

Det finns ett
20-tal aktiva
föreningar
Stockholm

Skolan har 40 elever
från förskoleklass till
årskurs 6 och förskolan
har 25 barn.

2014 blev Resele utsedd till
Årets by i Sverige av
tidningen Land och Swedbank. Prissumman var
25 000 kronor.

Göteborg
Malmö

Lokal Utveckling Sollefteåbygden bedriver ett landsbygdsutvecklingsprojekt genom stöd från Leader Höga Kusten.
Denna utvecklingsplan är framtagen i samarbete mellan Lokal Utveckling Sollefteåbygden
och Resele föreningsliv. Planen kommer att revideras varje år och har du åsikter, frågor eller
funderingar så kontakta någon styrelseledamot i vårt föreningsliv.
Läsa mer om LUS (Lokal Utvekling Sollefteåbygden) och våra utvecklingsplaner på
lokalutvecklingsollefteabygden.se/om-projektet

